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CHECKLIST 
MERCADOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE TAVIRA 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
ESTRUTURAIS/INSTALAÇÕES 

 

DATA: _____________________________        HORA: _____________________________ 
 

 

MERCADO MUNICIPAL: _____________________________________________________ 
 

COMISSÃO DE TRABALHO: ___________________________________________________ 
                         

                                                    ___________________________________________________ 
 

MOTIVO DA VISITA:  _________________________________________________________   

             
� ZONA EXTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL 
 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO E ÁREA GROSSISTAS SIM NÃO N/A 

- Existência de parque de estacionamento 

Coberto / não coberto: __________________________________ 

   

- Bom estado de conservação do pavimento     

- Bom estado de conservação das paredes    

- Bom estado de conservação do teto    

- Iluminação suficiente (natural ou artificial)    

- Ventilação suficiente (natural ou mecânica)    

- Abastecimento de água    

- Ecopontos em número suficiente: 

Empresa de recolha: ________________________________________________________  

   

Observações: 

N/A – Não aplicável 
 

CAIS DE CARGA E DESCARGA SIM NÃO N/A 

- Fácil acesso    

- A utilização do local, é única e exclusiva, para o uso a que se 

destina 

   

- Bom estado de conservação do pavimento     

- Bom estado de conservação das paredes    

- Bom estado de conservação do teto    

- Iluminação suficiente (natural ou artificial)    

- Ventilação suficiente (natural ou mecânica)    

- Contentores de lixo bem resguardados     

- Contentores de lixo em bom estado de conservação e arrumação    

Observações: 

N/A – Não aplicável 
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� ZONA INTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL 

 

ANTECÂMARAS E PORTAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Existência de mola de retorno / cortina de ar    

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

PAVIMENTO SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente    

- Material anti-derrapante    

- Material não absorvente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

PAREDES SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente (superior a 1,80 metros)     

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

- Existência de eletrocutores de insetos ou sistema equivalente    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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TETO SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

JUNÇÕES SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o 

pavimento são arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

Observações: 

 

   

N/A – Não aplicável 

 

JANELAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Janelas equipadas com redes mosquiteiras amovíveis     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada    

- Natural ou artificial    

- Lâmpadas possuem armaduras de proteção    

- Instalação elétrica em bom estado de conservação e de 

segurança 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SISTEMA DE VENTILAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada    

- Natural ou mecânica    

- Não existe fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para 

zonas limpas  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

 

BANCAS DE VENDA DESOCUPADAS – PROD. HORTO SIM NÃO N/A 

- Espaço de trabalho é suficiente e adequado ao serviço prestado    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de limpeza    

- Bom estado de conservação    

- Pavimento com inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

- As junções são arredondadas    

- Bancas com inclinação e drenagem adequada    

- Lavatório para a lavagem dos alimentos    

- Lavatório para a lavagem dos utensílios e equipamentos    

- Lavatórios e torneiras com sistema de acionamento não manual    

- Dispositivos c/ desinfetante para as mãos e toalhetes de papel    

- Abastecimento de água (água corrente quente e fria)    

- Recipientes de lixo com tampa e pedal    

- Utensílios, equipamentos e material de acondicionamento são 

apropriados e estão em bom estado de limpeza e conservação 

   

- Prateleiras, estantes e armários adequados e em número 

suficiente 

   

- Os produtos frescos são expostos nas bancas adequadamente 

(evitar poeiras, fumos, raios solares, etc.) e com todos os cuidados 

higiénicos  

   

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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BANCAS DE VENDA DESOCUPADA – PROD. DE PESCA SIM NÃO N/A 

- Espaço de trabalho é suficiente e adequado ao serviço prestado    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de limpeza    

- Bom estado de conservação    

- Pavimento com inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

- As junções são arredondadas    

- Bancas com inclinação e drenagem adequada    

- Lavatório para a lavagem dos alimentos    

- Lavatório para a lavagem dos utensílios e equipamentos    

- Lavatórios e torneiras com sistema de acionamento não manual    

- Dispositivos c/ desinfetante para as mãos e toalhetes de papel    

- Abastecimento de água (água corrente quente e fria)    

- Recipientes de lixo com tampa e pedal    

- Utensílios, equipamentos e material de acondicionamento são 

apropriados e estão em bom estado de limpeza e conservação 

   

- Prateleiras, estantes e armários adequados e em número 

suficiente 

   

- Os produtos frescos são expostos nas bancas adequadamente 

(evitar poeiras, fumos, raios solares, etc.) e com todos os cuidados 

higiénicos 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

ZONAS DE ACESSOS E ESCRITÓRIOS SIM NÃO N/A 

- Existência de escadas 

Número de pisos: ______________________________________ 

   

- Existência de elevadores  

Número de elevadores: __________________________________ 

   

- Existência de escritórios 

Número de escritórios: __________________________________ 

   

- Bom estado de limpeza e conservação    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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� ZONA DE AMANHO DO PRODUTOS DE PESCA 
 

 

 

ANTECÂMARAS E PORTAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Existência de mola de retorno / cortina de ar    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
 

 

PAVIMENTO SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente    

- Material anti-derrapante    

- Material não absorvente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

 

PAREDES SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente (superior a 1,80 metros)    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

- Existência de eletrocutores de insetos ou sistema equivalente    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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TETO SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

JUNÇÕES SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o 

pavimento são arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

Observações: 

 

   

N/A – Não aplicável 

 

JANELAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Janelas equipadas com redes mosquiteiras amovíveis     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada    

- Natural ou artificial    

- Lâmpadas possuem armaduras de proteção    

- Instalação elétrica em bom estado de conservação e de 

segurança 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SISTEMA DE VENTILAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada    

- Natural ou mecânica    

- Não existe fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para 

zonas limpas  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

ZONAS DE LAVAGEM  SIM NÃO N/A 

- A utilização do local, é única e exclusiva, para o uso a que se 

destina 

   

- Espaço de trabalho é suficiente e adequado ao serviço prestado    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de limpeza    

- Bom estado de conservação    

- Pavimento com inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

- As junções são arredondadas    

- Bancas com inclinação e drenagem adequada    

- Lavatório para a lavagem dos alimentos    

- Lavatório para a lavagem dos utensílios e equipamentos    

- Lavatórios e torneiras com sistema de acionamento não manual    

- Dispositivos c/ desinfetante para as mãos e toalhetes de papel    

- Abastecimento de água (água corrente quente e fria)     

- Recipientes de lixo com tampa e pedal    

- Utensílios, equipamentos e material de acondicionamento são 

apropriados e estão em bom estado de limpeza e conservação 

   

- Prateleiras, estantes e armários adequados e em número 

suficiente 

   

- Os produtos de pesca frescos são preparados nas bancas 

adequadamente (evitar poeiras, fumos, raios solares, etc.) e com 

todos os cuidados higiénicos 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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� GESTÃO DOS SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SPOA’s) 
 

RECOLHA DOS SPOA’S SIM NÃO N/A 

- Espaço resguardado das condições atmosféricas adversas    

- Local é fisicamente separado e isolado    

- Capacidade suficiente e adequada ao serviço prestado    

- Presença de uma antecâmara e portas apropriadas    

- Pavimento anti-derrapante, impermeável, resistente e de fácil 

higienização 

   

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

- As junções são arredondadas    

- Paredes e tetos de material impermeável e resistente    

- Área de fácil lavagem e desinfeção    

- Iluminação adequada    

- Ventilação adequada (natural ou mecânica)    

- Janelas, portas e outras aberturas inibem a entrada de insetos, 

roedores e outros animais  

   

- Abastecimento de água (água corrente quente e fria)    

- A balança de pesagem encontra-se devidamente calibrada    

- Os subprodutos de origem animal são armazenados 

adequadamente (ex: recipientes de plástico com tampa) 

   

- Os SPOA’s são encaminhados para um destino final adequado  

Destino final: _________________________________________ 

   

- As guias e outros documentos de acompanhamento estão 

atualizados e foram arquivados nos dossiês de registo  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

� ZONA DE ACESSO PARA OS EQUIPAMENTOS DE FRIO 
 

ANTECÂMARAS E PORTAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Existência de mola de retorno / cortina de ar    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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PAVIMENTO SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente     

- Material anti-derrapante    

- Material não absorvente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

PAREDES SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente (superior a 1,80 metros)    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

- Existência de eletrocutores de insetos ou sistema equivalente    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

TETO SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

JUNÇÕES SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o 

pavimento são arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

Observações: 

 

   

N/A – Não aplicável 

 



Página 11 de 31 

 

 

JANELAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Janelas equipadas com redes mosquiteiras amovíveis     

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada    

- Natural ou artificial    

- Lâmpadas possuem armaduras de proteção    

- Instalação elétrica em bom estado de conservação e de 

segurança 

   

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
 

 

 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada    

- Natural ou mecânica    

- Não existe fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para 

zonas limpas  

   

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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� EQUIPAMENTOS DE FRIO 

 

MÁQUINA (S) DE GELO SIM NÃO N/A 

• GELO LIMPO (ÁGUA POTÁVEL DA REDE PÚBLICA)    

• HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

    - Abertura:  

    - Encerramento: 

• HORÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO 

    - Início do trabalho: 

    - Final do trabalho: 

 

• SITUADA NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO    

• ANTECÂMARA APROPRIADA    

• PORTAS    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Manipulas/puxadores em bom estado de limpeza    

- Manipulas/puxadores em bom estado de conservação    

- Borrachas vedantes em bom estado de limpeza    

- Borrachas vedantes em bom estado de conservação    

• PAVIMENTO    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

• PAREDES    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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MÁQUINA (S) DE GELO (cont.) SIM NÃO N/A 

• TETO    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

• JUNÇÕES (de preferência: arredondada)    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

• OUTROS EQUIPAMENTOS/OBJETOS    

- A balança de pesagem está funcional    

- A balança de pesagem está limpa e em bom estado de 

conservação 

   

- A balança de pesagem encontra-se devidamente aferida    

- Existe uma ficha de registo do gelo fornecido diariamente    

- Ferramentas em bom estado de conservação e limpeza (pás, etc.)    

- O armário utilizado para guardar as ferramentas de gelo está em 

bom estado de conservação e limpeza 

   

- Sistema de refrigeração em bom estado de limpeza     

- Sistema de refrigeração em bom estado de conservação    

• CAPACIDADE SUFICIENTE E ADEQUADA    

• BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO    

• BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO    

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 
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CÂMARA DE FRIO N.º 1 – PRODUTOS DE PESCA SIM NÃO N/A 

• TEMPERATURA ATUAL:  _________ ºC (próximo do gelo fundente) 

• HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

    - Abertura: 

    - Encerramento: 

• HORÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO 

    - Início do trabalho: 

    - Final do trabalho: 

 

• SITUADO NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO    

• ANTECÂMARA APROPRIADA    

• PORTA(S)    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Manipulas/puxadores em bom estado de limpeza    

- Manipulas/puxadores em bom estado de conservação    

- Manipula de segurança para a abertura da porta      

- Borrachas vedantes em bom estado de limpeza    

- Borrachas vedantes em bom estado de conservação    

• PAVIMENTO    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

• PAREDES    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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CÂMARA DE FRIO N.º 1 – PRODUTOS DE PESCA (CONT.) SIM NÃO N/A 

• TETO    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

• JUNÇÕES (de preferência: arredondada)    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

• OUTROS EQUIPAMENTOS/OBJETOS    

- Prateleiras/estrados de material apropriado    

- Prateleiras/estrados em bom estado de limpeza    

- Prateleiras/estrados em bom estado de conservação    

- Sistema de refrigeração em bom estado de limpeza     

- Sistema de refrigeração em bom estado de conservação    

- Lâmpadas funcionais e devidamente protegidas    

• INDICADORES DE TEMPERATURA ESTÁ 

FUNCIONAL E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

   

• A CADEIA DE FRIO NÃO É INTERROMPIDA    

• CIRCULAÇÃO DO AR FRIO É ADEQUADA    

• ILUMINAÇÃO SUFICIENTE    

• CAPACIDADE SUFICIENTE     

• BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO    

• BOM ESTADO DE ARRUMAÇÃO    

• IDENTIFICAÇÃO/ETIQUETA COMPLETA    

• PRODUTOS ALIMENTARES COLOCADOS NAS 

PRATELEIRAS E/OU SOBRE ESTRADOS 

   

• PRODUTOS ALIMENTARES CONSERVADOS SOB 

GELO LIMPO 

   

• EMBALAGENS PERMITEM A ESCORRÊNCIA DAS 

ÁGUAS DE FUSÃO DO GELO 

   

• EMBALAGENS BEM SELADAS E LIMPAS    

Observações: 

N/A – Não aplicável 
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CÂMARA DE FRIO N.º 2 – PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS SIM NÃO N/A 

• TEMPERATURA ATUAL:  _________ ºC 

• HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

    - Abertura: 

    - Encerramento: 

• HORÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO 

    - Início do trabalho: 

    - Final do trabalho: 

 

• SITUADA NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO    

• ANTECÂMARA APROPRIADA    

• PORTAS    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Manipulas/puxadores em bom estado de limpeza    

- Manipulas/puxadores em bom estado de conservação    

- Manipula de segurança para a abertura da porta      

- Borrachas vedantes em bom estado de limpeza    

- Borrachas vedantes em bom estado de conservação    

• PAVIMENTO    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

• PAREDES    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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CÂMARA DE FRIO N.º 2 – PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS SIM NÃO N/A 

• TETO    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Ausência de infiltrações e humidades    

• JUNÇÕES (de preferência: arredondada)    

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

• OUTROS EQUIPAMENTOS/OBJETOS    

- Prateleiras/estrados de material apropriado    

- Prateleiras/estrados em bom estado de limpeza    

- Prateleiras/estrados em bom estado de conservação    

- Sistema de refrigeração em bom estado de limpeza     

- Sistema de refrigeração em bom estado de conservação    

- Lâmpadas funcionais e devidamente protegidas    

• INDICADORES DE TEMPERATURA ESTÁ 

FUNCIONAL E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

   

• A CADEIA DE FRIO NÃO É INTERROMPIDA    

• CIRCULAÇÃO DO AR FRIO É ADEQUADA    

• ILUMINAÇÃO SUFICIENTE    

• CAPACIDADE SUFICIENTE     

• BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO    

• BOM ESTADO DE ARRUMAÇÃO    

• IDENTIFICAÇÃO/ETIQUETA COMPLETA    

• PRODUTOS ALIMENTARES COLOCADOS NAS 

PRATELEIRAS E/OU SOBRE ESTRADOS 

   

• EMBALAGENS BEM SELADAS E LIMPAS    

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 
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� ZONA DOS CACIFOS E ARRECADAÇÃO 
 

ANTECÂMARAS E PORTAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Existência de mola de retorno / cortina de ar    

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 
 

 

PAVIMENTO SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente    

- Material anti-derrapante    

- Material não absorvente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Inclinação e drenagem adequada    

- Ralos com ligação para os esgotos protegidos por tampa/grade    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

PAREDES SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente (superior a 1,80 metros)    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

- Existência de eletrocutores de insetos ou sistema equivalente    

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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TETO SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Ausência de infiltrações e humidades     

- Bom estado de conservação    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

JUNÇÕES SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o 

pavimento são arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

- Todos os ângulos de convergência entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa higienização 

   

Observações: 

 

   

N/A – Não aplicável 

 

JANELAS SIM NÃO N/A 

- Material liso    

- Material impermeável e resistente    

- Fácil lavagem e desinfeção    

- Bom estado de conservação    

- Janelas equipadas com redes mosquiteiras amovíveis     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada    

- Natural ou artificial    

- Lâmpadas possuem armaduras de proteção    

- Instalação elétrica em bom estado de conservação e de 

segurança 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SISTEMA DE VENTILAÇÃO SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada    

- Natural ou mecânica    

- Não existe fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para 

zonas limpas  

   

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

 

� INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS UTENTES 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA ANTECÂMARAS E PORTAS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Bom estado de conservação          

- Existência de mola de retorno          

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA PAVIMENTOS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente          

- Material anti-derrapante          

- Material não absorvente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Inclinação e drenagem adequada          

- Ralos com ligação para os esgotos 

protegidos por tampa/grade 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA PAREDES 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Ausência de infiltrações e 

humidades  

         

- Bom estado de conservação          

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA TETO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Ausência de infiltrações e 

humidades  

         

- Bom estado de conservação          

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA JUNÇÕES 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência 

entre as paredes e o pavimento são 

arredondados e facilitam uma boa 

higienização 

         

- Todos os ângulos de convergência 

entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa 

higienização 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA JANELAS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Bom estado de conservação          

- Janelas equipadas com redes 

mosquiteiras amovíveis  

         

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada          

- Natural ou artificial          

- Lâmpadas possuem armaduras de 

proteção 

         

- Instalação elétrica em bom estado 

de conservação e de segurança 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada          

- Natural ou mecânica          

- Não existe fluxo mecânico de ar de 

zonas contaminadas para zonas 

limpas  

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA OUTROS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Abastecimento de água  

(água corrente quente e/ou fria) 

         

- Sanitas e urinóis munidos de 

autoclismo e ligados a um sistema de 

esgotos eficaz 

         

- Sanitas em bom estado de 

conservação e limpeza 

         

- Urinóis em bom estado de 

conservação e limpeza 

         

- Bancadas e lavatórios em bom 

estado de conservação e limpeza 

         

- Dispositivos bem fornecidos com 

desinfetante para as mãos 

         

- Meios de secagem em bom estado 

de conservação e limpeza 

         

- Suporte e rolo de papel          

- Recipientes de lixo adequados em 

número suficiente 

         

- Prateleiras, estantes e armários 

adequados e em número suficiente 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

� INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO PESSOAL EM SERVIÇO 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA ANTECÂMARAS E PORTAS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Bom estado de conservação          

- Existência de mola de retorno          

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA PAVIMENTOS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material impermeável e resistente          

- Material anti-derrapante          

- Material não absorvente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Inclinação e drenagem adequada          

- Ralos com ligação para os esgotos 

protegidos por tampa/grade 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA PAREDES 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Ausência de infiltrações e 

humidades  

         

- Bom estado de conservação          

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA TETO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Ausência de infiltrações e 

humidades  

         

- Bom estado de conservação          

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA JUNÇÕES 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Todos os ângulos de convergência 

entre as paredes e o pavimento são 

arredondados e facilitam uma boa 

higienização 

         

- Todos os ângulos de convergência 

entre as paredes e o teto são 

arredondados e facilitam uma boa 

higienização 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA JANELAS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Material liso          

- Material impermeável e resistente          

- Fácil lavagem e desinfeção          

- Bom estado de conservação          

- Janelas equipadas com redes 

mosquiteiras amovíveis  

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Iluminação adequada          

- Natural ou artificial          

- Lâmpadas possuem armaduras de 

proteção 

         

- Instalação elétrica em bom estado 

de conservação e de segurança 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Ventilação adequada          

- Natural ou mecânica          

- Não existe fluxo mecânico de ar de 

zonas contaminadas para zonas 

limpas  

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA OUTROS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Abastecimento de água  

(água corrente quente e/ou fria) 

         

- Vestiários exclusivos para o 

pessoal 

         

- Armários/cacifos individuais com 

fechadura e em número suficiente 

         

- Bacias e chuveiros em número 

suficiente, em bom estado de 

conservação e limpeza 

         

- Sanitas e urinóis munidos de 

autoclismo e ligados a um sistema de 

esgotos eficaz 

         

- Sanitas em bom estado de 

conservação e limpeza 

         

- Urinóis em bom estado de 

conservação e limpeza 

         

- Bancadas e lavatórios em bom 

estado de conservação e limpeza 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável. 

 

 

 



Página 27 de 31 

 
 

SENHORAS SENHORES 
MOBILIDADE 

CONDICIONADA OUTROS 
SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

- Dispositivos bem fornecidos com 

desinfetante para as mãos 

         

- Escovas de unhas           

- Meios de secagem em bom estado 

de conservação e limpeza 

         

- Suporte e rolo de papel          

- Recipientes de lixo adequados em 

número suficiente 

         

Observações: 

 

N/A – Não aplicável. 

 

 

� MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE 

INCÊNDIO 
SIM NÃO N/A 

- Os locais de trabalho estão providos de equipamento adequado 

para a extinção de incêndios  

   

- Os equipamentos de segurança estão limpos e em perfeito estado 

de funcionamento  

   

- Os equipamentos de segurança estão situados em locais 

acessíveis e convenientemente bem assinalados  

   

- Os equipamentos de segurança estão dentro do prazo de 

validade  

   

 - O pessoal de serviço cumpre as normas de segurança e higiene 

no local de trabalho  

   

- Os trabalhadores foram instruídos sobre os planos de evacuação     

- Existe uma empresa a organizar as atividades de SHST  

  Entidade: ___________________________________________ 

   

Observações: 

 

 

N/A – Não aplicável 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

COLETIVA (EPI’S E EPC’S) 
SIM NÃO N/A 

- O fardamento é adequado de modo a proteger o trabalhador 

durante a execução das tarefas  

   

- Os equipamentos de proteção individual e coletiva estão 

disponíveis para o efeito  

   

- Os equipamentos de proteção individual e coletiva estão limpos 

e guardados num local de fácil acesso  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

 

ESTOJO DE PRIMEIROS-SOCORROS SIM NÃO N/A 

- Existe um armário ou caixa com material e produtos de 

primeiros-socorros  

   

- O estojo de primeiros-socorros possui o conteúdo mínimo     

- O estojo de primeiros-socorros está devidamente etiquetado     

- O estojo de primeiros-socorros está limpo e em bom estado de 

conservação  

   

- Existem instruções claras e simples     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

 

MEDICINA NO TRABALHO SIM NÃO N/A 

- Os operadores efetuaram exames médicos completos, no inicio 

da sua atividade profissional e sempre que se justifique necessário 

fazer novos exames  

   

- Uma ficha de aptidão atualizada foi apresentada     

- A ficha de aptidão está corretamente preenchida e assinada     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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� IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITOS (PPR) 

DOSSIÊS DE REGISTO SIM NÃO N/A 

- Existe um controlo documental no mercado municipal    

- A planta das instalações está devidamente atualizada    

- Os registos e documentos estão completos, corretamente 

preenchidos e atualizados  

   

- As fichas de registo estão assinados e datados pela pessoa que 

procedeu ao procedimento  

   

- Os dossiês de registo estão colocados num local de fácil acesso     

- Os funcionários e colaboradores sabem onde os dossiês de 

registo estão guardados  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE SIM NÃO N/A 

- Existência de um Manuel de Higiene     

- Um Manual de Higiene foi distribuído a todos os operadores     

- Os operadores cumprem as boas práticas de higiene (não fumar, 

beber, comer, utilizam farda completa, entre outros)  

   

- Existe um controlo dos fornecedores     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

CADEIA DE FRIO SIM NÃO N/A 

- Existem fichas de registo para o controlo da temperatura das 

câmaras de frio  

   

- Estas fichas de registo estão atualizadas e corretamente 

preenchidas   

   

- As fichas de registo relativamente sobre as anomalias e 

manutenção da cadeira de frio estão atualizadas e foram 

arquivadas nos dossiês de registo  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO  SIM NÃO N/A 

- O plano de higienização está corretamente preenchido     

- O plano de higienização está fixado num local visível     

- As fichas de registo foram fixadas num local visível     

- O armário utilizado para guardar os produtos e equipamentos de 

higienização está devidamente identificado   

   

- Todos os produtos de higienização (incluindo outras substâncias 

perigosas) estão devidamente identificados/rotulados   

   

- Os produtos de higienização estão limpos e em bom estado de 

conservação  

   

- Todas as fichas técnicas e de segurança dos produtos de 

higienização estão arquivadas  

   

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 

 

 

CONTROLO DE PRAGAS SIM NÃO N/A 

- Existe um programa de controlo de pragas no mercado     

- Existe uma empresa especializada que assegura este controlo  

 Entidade: ____________________________________________ 

   

- As fichas técnicas e de segurança dos produtos utilizados estão 

atualizadas e foram arquivadas nos dossiês de registo   

   

- Os relatórios e certificados estão atualizados e foram arquivados 

nos dossiês de registo  

   

- A planta com a identificação dos iscos está atualizada e foi 

arquivada nos dossiês de registo  

   

Observações: 

 

 

 

N/A – Não aplicável 
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ANÁLISES DIVERSAS SIM NÃO N/A 

- Existem boletins de análise à água (rede pública)     

- Foram realizadas análises ao gelo (produzido no local)     

- Foram efetuadas outras análises de rotina  (produto / superfície) 

Identificar: ___________________________________________ 

Periodicidade: _________________________________________ 

Laboratório: __________________________________________ 

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

FORMAÇAO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA SIM NÃO N/A 

- Os operadores tiveram formação em Higiene e Segurança 

Alimentar (incluindo a implementação do Sistema HACCP)  

   

- Os operadores tiveram formação em Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho (SHST) 

   

- Os certificados/comprovativos foram apresentados    

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 
 

� OUTROS DOCUMENTOS E REGISTOS OFICIAIS 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES SIM NÃO N/A 

- O letreiro informativo está fixado num local visível     

- O letreiro informativo está devidamente preenchido     

- Existe o livro de reclamações     

- O livro de reclamações está guardado num local de fácil acesso     

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 

SINAIS DE AVISO “NÃO FUMADORES” SIM NÃO N/A 

- Os sinais de aviso “não fumadores” estão afixados num local 

visível  

   

Observações: 

 

N/A – Não aplicável 

 


